
Til Bornholms Kommunalbestyrelse. 
 
           ultimo maj 2019. 
 
By-og Borgerforeninger ønsker at BRK sikrer sine regler om bopælspligt overholdt. 
 
I 2013 behandlede den daværende kommunalbestyrelse emnet bopælspligt i lyset af et 
stagnerende befolkningstal og frygten for tomme/misligholdte boliger. 
Efter en høringsrunde hos lokale by- og borgerforeninger blev det besluttet at ophæve 
bopælspligten på Bornholm på nær 8 byer, hvor man lokalt ønskede denne opretholdt. 
 
Ved evalueringen i 2016 vedtog kommunalbestyrelsen – efter en fornyet høringsfase – at 
fastholde den tidligere beslutning, således at kriterierne for bopælspligtens overholdelse hermed 
lå helt fast. På dette tidspunkt var ”efterspørgslen” på ulovlig anvendelse af helårshuse steget i 
takt med den almindelige økonomiske udvikling og en øget interesse for fritidshuse i de attraktive 
”helårsbyer”. 
 
Der var dermed en forventning hos de enkelte by- og borgerforeninger om, at BRK ville håndhæve 
egne beslutninger effektivt med henblik på at understøtte de berørte byers levedygtighed. 
 
Siden da har BRK’s indsats – set udefra – været temmelig svingende; desværre ofte et sted mellem 
“ikke eksisterende” og ”lunken”. 
 
Flere by- og borgerforeninger har påpeget problemet med den manglende indsats ved direkte 
henvendelser og gennem pressen. 
Forventningerne lokalt var derfor store, da BRK i 2018 annoncerede, at man nu havde ansat en  
(halvtids) juridisk medarbejder til at forfølge og behandle sager om manglende overholdelse af de 
vedtagne regler. 
Lige så stor har foreningernes skuffelse og frustrationer været over, at den pågældende 
medarbejder nu er opsagt, og at effekten ikke har været som håbet. 
 
Vi må nu og her konstatere, at BRK har besluttet ikke at besætte de 1 ½ administrative stillinger til 
opgaven, som man ellers vedtog for få måneder siden og at man ikke vil tage nye initiativer på 
området, uanset der efter kommunens oplysninger stadig er ca 500 boliger i de 8 bysamfund, hvor 
bopælspligten ikke overholdes.  
 
Begrundelsen med, at der er kvalificeret ansættelsesstop i kommunen, forekommer uforståelig, i 
og med der ifølge BRK’s egne beregninger er et økonomisk provenu for kommunen på 
gennemsnitligt 75 – 80.000 kr. for hver tilflytter i form af kommuneskat og bloktilskudsforøgelse. 
Og selv om nogle af disse tilflyttere skulle medføre kommunale merudgifter, er der ingen tvivl om, 
at der er et stort økonomisk provenu ved at håndhæve reglerne. 
 
Kommunalbestyrelsen fremhæver gang på gang betydningen af det gode samarbejde med 
lokalforeningerne; men det gælder åbenbart ikke på dette område. 
 



Og den førte slingrekurs øger ikke den politiske troværdighed: man laver nogle regler, men følger 
dem ikke op med handling! 
 
Som formænd/talsmænd for de berørte 8 by- og borgerforeninger vil vi gerne hermed 
INDTRÆNGENDE anmode kommunalbestyrelsen om, at der hurtigst muligt sættes aktivt ind for 
at sikre overholdelsen af bopælspligten i vores byer.  
 
For hver dag der går med passivitet, forstærkes opfattelsen af, at man blot kan gøre som man vil.  
Snyderne har ingen problemer, de tænker kun på sig selv! Og det går ud over byernes udvikling. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Vinberg for Allinge-Sandvig Byforening 
Jørgen Jespersen for Gudhjem By- og Museumsforening 
Kaj Erik Mortensen for Hasle Byting  
Philip Kjøller for Klemensker Land- og Byforening 
Jens Christian Kofoed for Nexø Borgerforening  
Niels-Holger Larsen for Rønne Byforening 
Henrik Søby for Byforeningen Svanekes Venner  
Bjarne Westerdahl for Aakirke-By-Ting 


